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1 Okręgi, potęgi i inwersje
Definicja 1.1 Niech będzie dany okrąg o o środku w punkcie O i promieniu równym r. Potęgą
punktu P względem okręgu o nazywamy wielkość OP 2 − r2.

Zauważmy, że potęga punktów leżących wewnątrz danego okręgu względem tego okręgu jest
ujemna, potęga punktów leżących na okręgu jest równa zeru, natomiast potęga punktów leżących
na zewnątrz okręgu jest dodatnia.

Pojęcie potęgi punktu względem okręgu wiąże się naturalnie z długościami siecznych i stycznych.
Ujmuje to następujące twierdzenie.

Twierdzenie 1.1 Niech punkt P leży na zewnątrz okręgu o i niech prosta przechodząca przez
punkt P przecina okrąg o w dwóch punktach A i B (niekoniecznie różnych, w przypadku styczności
przyjmujemy A = B). Wówczas iloczyn PA · PB jest równy potędze punktu P względem okręgu o.
W szczególności iloczyn ten nie zależy od wyboru prostej.

Analogicznie, jeżeli punkt P leży wewnątrz okręgu o i prosta przechodząca przez punkt P przecina
okrąg o w dwóch różnych punktach A i B, to iloczyn PA · PB jest przeciwny do potęgi punktu P
względem okręgu o.

Rozważmy teraz okrąg o środku w punkcie O i promieniu r. Inwersją względem tego okręgu
nazywamy przekształcenie określone następująco. Dla dowolnego punktu P 6= O niech P ′ będzie
takim punktem leżącym na półprostej OP→, że OP ·OP ′ = r2. Wówczas punkt P ′ przyjmujemy
za obraz punktu P przy rozpatrywanej inwersji.

Zauważmy, że punkty okręgu, względem którego dokonujemy inwersji, przechodzą na siebie i
nie ma żadnych innych takich punktów.

Zasadniczymi zaletami inwersji są przeprowadzanie okręgów i prostych w okręgi lub proste
oraz zachowywanie kątów między krzywymi. Pozwala to rozwiązywać skomplikowane zadania, w
których występuje wiele okręgów, do konfiguracji zawierającej znaczną ilość prostych, okręgów
współśrodkowych itp.

1. Dane są dwie półproste wychodzące z punktu P . Na jednej z nich wybrano dwa różne punkty
A, B, a na drugiej dwa różne punkty C i D. Udowodnij, że punkty A, B, C, D leżą na jednym
okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy PA · PB = PC · PD.

Czy teza pozostaje prawdziwa w konfiguracji, w której A, B, C,D są kolejnymi wierzchołkami
czworokąta wypukłego, a P jest punktem przecięcia przekątnych AC i BD ?

2. Dwa okręgi przecinają się w różnych punktach A i B. Pewna prosta jest styczna do obu
tych okręgów w punktach C i D. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E. Wykaż, że
EC = ED.

3. Dwa rozłączne okręgi wpisano w kąt. Poprowadzono prostą przez dwa punkty styczności tych
okręgów z ramionami kąta, przy czym wybrane dwa punkty styczności (spośród wszystkich
czterech) leżą na różnych okręgach i na różnych ramionach kąta. Udowodnij, że ta prosta
wycina na danych okręgach cięciwy równej długości.

4. Czworokąt ABCD jest wpisany w okrąg. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E, a
proste BC i AD przecinają się w punkcie F . Wykaż, że EF 2 = EA · EB + FB · FC.

1



5. Dwa okręgi przecinają się w różnych punktach A i B. Na pierwszym z tych okręgów wybrano
dwa różne punkty C i D, a na drugim okręgu — dwa różne punkty E i F . Udowodnij, że
jeżeli proste AB, CD i EF przecinają się w jednym punkcie, to punkty C, D, E, F leżą na
jednym okręgu (ew. na jednej prostej).

6. Dane są dwa niewspółśrodkowe okręgi. Wykaż, że zbiór punktów, których potęgi względem
obu okręgów są jednakowe, jest prostą prostopadłą do prostej łączącej środki danych okręgów.

Tę prostą nazywamy osią potęgową danych okręgów.

7. Dane są trzy parami przecinające się okręgi. Dla każdej pary okręgów poprowadzono prostą
przechodzącą przez ich punkty wspólne. Wykaż, że te trzy proste przecinają się w jednym
punkcie.

8. Udowodnij, że w inwersji:

• obrazem prostej przechodzącej przez środek inwersji jest ta sama prosta,

• obrazem prostej nie przechodzącej przez środek inwersji jest okrąg bez jednego punktu,

• obrazem okręgu przechodzącego przez środek inwersji jest prosta,

• obrazem okręgu nie przechodzącego przez środek inwersji jest okrąg.

9. Dane są dwa rozłączne okręgi. Udowodnij, że pewna inwersja przekształca je na okręgi współ-
środkowe.

10. Wewnątrz okręgu Γ dany jest okrąg γ. Prowadzimy okręgi γ1, γ2, . . ., γn wewnętrznie styczne
do Γ, zewnętrznie styczne do γ, w taki sposób, że γk jest zewnętrznie styczny do γk+1 w
punkcie Pk dla k = 1, 2, . . . , n − 1. Wykaż, że punkty P1, P2, . . ., Pn−1 leżą na jednym
okręgu.

11. Udowodnij, że przy inwersji względem okręgu kąty między krzywymi przechodzą na kąty o
tych samych miarach (najpierw wyjaśnij, co to znaczy).

12. Przy oznaczeniach przedpoprzedniego zadania: Wykaż, że proste styczne do okręgów γ1, γ2,
. . ., γn−1 odpowiednio w punktach P1, P2, . . ., Pn−1 przecinają się w jednym punkcie.
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